Intervjuu õpetaja abi Ruth Vallistega

1. Miks sa töötad koolis? Mulle meeldib lastega koos töötada. Siin on tore ja iga päev
saab midagi uut õppida. Ma tahan sellele kaasa aidata ja olla lapsele igati toeks, kuis
tema vajab.

2. Kus oled varem töötanud ja mis ametites? Töötasin Porkuni poes müüjana 15 aastat
(1995- 2010). Minu tööülesanded olid kaupade tellimine ja müük, klientide viisakas ja
sõbralik teenindamine, vastutus kauba kvaliteedi eest, sanitaar- ja hügieeninõuete
täitmine, tööpäeva lõpus kassa tegemine jne. 2011. a. oktoobris sain ma tööle Porkuni
Kooli, kus sel aastal täitus 10 aastat.

3. Millises koolis oled õppinud? Õppisin Tamsalu Keskkoolis, mille lõpetasin 1990. aastal
ja sealt läksin Tallinnasse Kaubanduskooli, kus õppisin ühe aasta.

4. Kelleks soovisid noorena saada? Lasteaednikuks, sest lapsed on mulle alati
meeldinud, kuid südamelähedane oli ka aiandus.

5. Kus oled sündinud, kus elanud? Olen sündinud Rakveres. Elanud Viru- Jaagupi lähedal
Koeravere külas. Olin 2- aastane, kui tulime Porkunisse, kus elan seniajani.

6. Kui suur on pere? Minu pere on väike- mina ja tütar Epp. Tütar on juba täisealine, elab
oma kaaslasega ja neil on 2- aastane poeg Harly. Mul on ka õde Piia.

7. Kuidas said endale nime? See oli vanaisa soov, kuna ta ootas väga tütretütart ja
soovis, et nimeks saaks Ruth. Eeskujuks oli televisioonist tuntuks saanud tädi Ruth
(Ruth Peramets- Püss).

8. Mida tahaksid muuta elus? Enda elus ei muudaks ma midagi. Aga soovin, et me
oleksime sallivamad, armastaksime oma lapsi ja õpiksime neilt (siirust, ausust,
elurõõmu, hoolivust).

9. Lemmikud: toit- ahjus küpsetatud lõhe, loom- koer, film- eesti klassika, auto- audi, tv
saade- laskesuusatamine, „Maahommik“, „Hommik Anuga“, värv- sinine, spordialaujumine, sulgpall, õppeaine- kehaline kasvatus, kuu- detsember, aastaaeg- suvi.

10.Millised on hobid? Pikad jalutuskäigud looduses. Meeldib väga vaadelda linde, kes
käivad linnumaja juures söömas ja aiandus.

11.Milline on unistus? Unistama peab suurelt, aga rõõmu tundma peab väikestest
asjadest. Suur soov on saunakese järele järve ääres…

12.Mis on sinu meelest inimese parimad omadused? Positiivsus, ausus, siirus,
huumorimeel, sõbralikkus, austus, suhtlemisoskus.

13.Mida teeksid miljoniga? Unistada ju võib 😊 Annetaksin heategevuseks, kindlasti
investeeriksin, jagaksin oma lastele ja reisiksin.

14.Mida muudaksid enda juures? Üldiselt ei muudaks midagi, aga veidi enesekindlam
võiks olla.

15.Millised 3 soovi esitaksid kuldkalale? Kindlasti soovin tervist ja et koroona maa pealt
kaoks, et peres oleks kõik hästi ja et inimesed prügi maha ei loobiks.

16.Viimane meeldejääv kultuurisündmus? Kadripäeva kontsert koolis.
17.Milline on elu suurim õppetund? Emaks olemine ja eks elu ise ongi üks suur õppetund.
18.Kas ja millisesse teise riiki asuksid elama, kui oleks võimalus? Unistus see just ei ole,
aga kui, siis kindlasti soojale maale.

19.Kas sa maagiasse usud? Usun inglitesse. Arvan, et igal inimesel on oma kaitseingel,
keda tuleb tänada. Mulle väga meeldib küünlaid põletada.

20.Üks soov kooliperele? Rahulikku jõuluaega, hoolivust ja koolirõõmu 😊
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